
Wet VEt: belangrijke stap in de energietransitie met te smalle rolafbakening 

Als gezamenlijke provincies en gemeenten steunen wij het wetsvoorstel Voortgang 

Energietransitie (VEt). Op een aantal punten worden in dit voorstel echter belemmeringen 

opgeworpen in de energietransitie. Een transitie die tegen de laagst mogelijke maatschappelijke 

kosten moet worden ingezet. Wij pleiten voor zo min mogelijk beperkingen op weg naar een 

schone energievoorziening in 2050. In deze wet worden de taken van de netwerkbedrijven te 

veel ingeperkt. Deze partijen zijn naast anderen, zoals energieleveranciers, nodig om onze 

energievoorziening te verduurzamen. In de onderstaande tekst geven wij graag onze visie 

hierop.  

Onnodige remming van de energietransitie 

Zoals in het regeerakkoord staat vermeld, spelen decentrale overheden een belangrijke rol in de 

energietransitie. Zij doen dit door regionale energiestrategieën op te zetten en uit te voeren in 

samenwerking met een groot aantal partijen, waaronder netwerkbedrijven en 

energieleveranciers. Waarbij iedere partij werkt vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden.   

De wet VEt zorgt voor een aanpassing en afbakening van de rollen. De taken in dit wetsvoorstel 

voor netwerkbedrijven zijn echter limitatief en specifiek benoemd.  

Het is wenselijk dat het speelveld voor alle partijen in de energiesector wordt afgebakend. De 

marktordening moet immers op orde zijn. Maar netwerkbedrijven moeten niet worden begrensd 

door een limitatieve lijst met concrete activiteiten zoals nu voorgesteld in het wetsvoorstel. 

Zodra de inkt van de wet droog is, is zo’n lijst achterhaald. Er moet juist snel kunnen worden 

ingespeeld op de actualiteit. De wet voorziet in een procedure om het lijstje aan te vullen, maar 

we denken dat die procedure onnodig, bureaucratisch en omslachtig is. 

Wat van belang is is dat de principes van de marktordening in de wet worden opgenomen, die  

een goed functionerende markt faciliteren. Goed functioneren behelst naast een betrouwbare en 

betaalbare energievoorziening ook dat in voldoende tempo bijgedragen wordt aan de 

verduurzaming.  Een eventuele lijst met concrete activiteiten kan bij AMvB worden vastgesteld, 

waarbij deze principes als basis dienen. Bij de invulling en mogelijke toekomstige wijzigingen 

van deze AMvB is het van belang u als parlementariër aangehaakt te houden als ook de 

betrokken partijen: netbeheerders/netwerkbedrijven, energieleveranciers, provincies en 

gemeenten. Hiermee kan de lijst met concrete activiteiten met een kortlopende procedure 

gewijzigd worden wanneer daar vanuit de energietransitie behoefte aan is. Dit ten opzichte van 

het voorstel zoals het nu in de wet VEt voorligt.  

Ons verzoek 

Concreet betekent dit dat wij u verzoeken om de in artikel 17c van de wet VEt voorgestelde 

limitatieve lijst van handelingen en activiteiten van het netwerkbedrijf per amendement te 

schrappen en te wijzigen in een viertal principes die de rol van het netwerkbedrijf omschrijven. 

Deze principes kunnen als basis dienen voor de nader in te vullen AMvB. Wij stellen de volgende 

vier principes voor: 

1 Beheer en onderhoud van vitale energie-infrastructuur 

2 Via de netwerkactiviteiten faciliteren van de energiemarkt 

3 Gegevens, kennis, expertise en investeringen inzetten voor de energietransitie 

4 Met publiek geld mogen geen taken door de netbeheerder/netwerkbedrijven worden 

uitgevoerd in de energietransitie die een goed functionerende markt kunnen verstoren.  
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